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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  PADA MUSLIM PENYANDANG 

DISABILITAS NETRA 

Abstrak 

Seorang muslim penyandang disabilitas netra dalam menjalani kehidupan sehari-

hari pasti tidak lepas dari suatu masalah, ujian dan cobaan yang datangnya dari 

Alloh, kesulitan yang dialami pasti lebih dari pada seorang muslim yang normal, 

perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai gambaran keadaan 

psychological well-being pada pada muslim penyandang disabilitas netra dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi psychological  well being. Subjek penelitian 

diperoleh dengan cara snowball sampling sehingga memperoleh subjek 5 orang 

muslim penyandang disabilitas netra dengan usia dewasa muda dan berjenis 

kelamin laki-laki serta perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Analisis data yang dilakukan 

dengan mengelompokkan ke dalam kategori dan mendiskripsikan data yang 

diperoleh sesuai dengan kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima 

subjek memiliki kesejahteraan psikologi yang baik, hal tersebut dilihat dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan dan diperoleh hasil bahwa kelima subjek mampu 

menerima keadaan diri sendiri dengan baik, mampu menjalin hubungan positif 

dengan orang lain, mampu hidup mandiri, memiliki penguasaan lingkungan yang 

baik, memiliki tujuan hidup yang terarah dan berusaha untuk mewujudkanya, 

memiliki pertumbuhan atau pengembangan diri yang baik. Faktor yang 

mempengaruhi psychological well being pada subjek adalah klasifikasi 

penyandang disabilitas netra berdasarkan terjadinya kecacatan, usia, jenis 

kelamin, religiusitas, dukungan sosial. 

Kata Kunci: kesejahteraan psikologi, muslim penyandang disabilitas netra 

Abstract 
A Muslim with a disability in living a daily life must not be separated from a 

problem, a test and a trial that comes from Allah, the difficulties experienced must 

be more than a normal Muslim, these differences can affect the well-being of 

one's psychology. This study aims to explain the description of the state of 

psychological well-being in Muslims with net disabilities and the factors that 

affect the psychological well being. The research subjects were obtained by 

snowball sampling so that the subjects of 5 Muslims with disabilities with young 

adulthood and male and female were subjected to 5 Muslims. This research is a 

qualitative research that uses a phenomenology approach. The data collection 

technique used in this study was interview. Data analysis is done by grouping it 

into categories and describing the data obtained in accordance with the categories. 

The results showed that the five subjects had good psychological well-being, it 
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was seen from the results of interviews that had been conducted and the results 

obtained that the five subjects were able to accept themselves well, were able to 

establish positive relationships with others, be able to live independently, have 

environmental control good, have a purpose in life that is directed and trying to 

make it happen, have good growth or self-development. Factors that affect the 

psychological well being on the subject are the classification of persons with 

disabilities based on the occurrence of disability, age, sex, religiousness, social 

support. 

Keywords: psychological well being, muslim with a disability blind 

1. PENDAHULUAN

Delapan puluh tujuh persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 258 

juta jiwa adalah orang muslim atau orang yang beragama Islam (USCIRF,2017). 

Dalam  surat Ali – Imran ayat 52 Alloh Azza Wa Jalla menjelaskan yang dimaksut 

umat Islam atau orang-orang muslim adalah suatu kaum yang berserah diri dan 

beriman kepada Alloh Azza Wa Jalla. Almuhrzi dan Alsawafi (2017) menjelaskan 

bahwa iman itu berarti suatu keyakinan, didalam agama Islam keyakinan tersebut 

ada lima pilar utama yang ditunjukan oleh kaum muslim dengan cara 

mendeklarasikan imanya, yang pertama mengucapkan dua kalimat sahadat, 

melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji. Setelah mendeklarasikan imanya 

seorang muslim yang beriman juga harus memiliki kepercayaan di dalam hati, 

diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perilaku mengenai konsep Tuhan 

yang Esa yaitu Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, para Malaikat Alloh, semua Kitab-

kitab yang telah diturunkan oleh Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, para Rasul atau 

utusan Alloh, hari Kiamat, Qadha’ dan Qadar. 

Alloh Azza Wa Jalla menjelaskan bahwa seseorang yang sudah 

mendeklarasikan keimananya ternyata akan mendapatkan ujian seperti yang telah 

diterangkan dalam Al-Qur’an surat Al-‘Ankabut ayat 2-3. Salah satu bentuk ujian 

dari Alloh Azza Wa Jalla adalah ketidaksempurnaan bentuk fisik atau kelainan 

bentuk tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Kelainan bentuk tubuh yang dimiliki 

seseorang lebih dikenal dengan istilah penyandang cacat atau disabilitas. 

Penyandang disabilitas di Indonesia diklasifikasikan oleh Soemantri (2016) 

menjadi penyandang disabilitas daksa, disabilitas netra, diabilitas  rungu dan lain 
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sebagainya. Salah satu bagian dari penyandang disabilitas adalah seseorang yang 

kondisi dari indera penglihatanya tidak sempurna karena memiliki gangguan atau 

hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena indera penglihatan tidak dapat 

berfungsi seperti penglihatan layaknya orang normal hal tersebut sering disebut 

dengan tunanetra atau penyandang disabilitas netra. Tunanetra sendiri dibagi 

menjadi dua yaitu buta total dan penglihatan lemah (Morgan, 2018).  

Menjadi seorang penyandang disabilitas netra pasti akan mengalami 

kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan kesulitan dalam menghadapi 

masalah yang datang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Crews dan 

Campbell (2004) menyatakan bahwa hilangnya indera penglihatan pada individu 

membuat individu tersebut kehilangan kemampuan untuk mengikuti aturan sosial 

yang berlaku di masyarakat akibatnya individu tersebut merasa tidak diterima 

oleh masyarakat sehingga tidak bisa menjalin relasi dengan orang lain. Hal 

tersebut sesuai dengan data awal yang diperoleh peneliti melalui wawancara 

dengan informan yang berinisial TT yang mengalami kejadian tidak 

menyenangkan yang diterimanya dari masyarakat, membuat TT menjadi minder 

dalam bergaul, menarik diri dari masyarakat dan lebih sering di rumah. 

Masih banyak lagi masalah yang pasti dialami oleh penyandang disabilitas 

netra, dan apabila masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya solusi 

maka akan menimbulkan pikiran untuk mengakiri hidupnya dengan cara bunuh 

diri. Seperti  kasus bunuh diri yang terjadi pada Dedi Prasetya (31) Warga Huta V 

Kampung Tempel Nagori Kerasaan Rejo, Kecamataan Bandar, Kabupaten 

Simalungun ditemukan tewas karena gantung diri dirumahnya, korban 

mengakhiri hidupnya karena depresi menjalani hidup sebagai seorang tunanetra 

dan stres karena tidak dapat hidup mandiri semenjak kedua orang tua korban 

meninggal dunia (Zai, 2017).  Pemerintah dan masyarakat seharusnya berperan 

aktif dalam mencegah kasus bunuh diri agar tidak terjadi lagi pada penyandang 

disabilitas netra, karena pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi dan mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas, hal 

ini diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No.4 tahun 1997. 
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Salah satu hak dari penyandang disabilitas adalah mendapatkan 

kesejahteraan dan pemberdayaan hal tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-

undang No. 4 Tahun 1997.  Pasal tersebut menjelaskan mengenai hal yang harus 

diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah adalah mengenai kesejahteraan dan 

salah satu kesejahteraan adalah kesejahteraan psikologi atau Psychological well 

being sangat penting karena seseorang dengan kesejahteraan psikologi yang 

tinggi akan terbebas dari kesehatan mental negatif seperti terbebas dari 

kecemasan, stres, depresi, dan lain-lain sehingga dapat tercapainya kebahagiaan, 

rasa damai, aman, nyaman, tentram dan dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki kearah positif  (Ryff,1989). 

Menurut Ryff (1995) kesejahteraan psikologi atau psychological well 

being merupakan sesuatu yang multidimensional karena terdapat beberapa 

dimensi yaitu Self acceptance, Personal growth, Autonomy, Environmental 

mastery, Purpose in life, Positive relations with others. Seseorang penyandang 

disabilitas netra yang dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan dirinya, 

hidup mandiri, membina hubungan positif dengan orang lain, memodifikasi 

lingkungan sesuai keinginan, memiliki tujuan hidup, serta terus mengembangkan 

pribadinya maka akan dapat mencapai aktualisasi dan kesejahteraan diri yang 

diinginkan. 

Dari pemaparan di atas, menjadi dasar dalam merumuskan rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana gambaran mengenai keadaan kesejahteraan psikologi 

atau psychological well being pada muslim penyandang disabilitas netra?”. 

bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan Psychological Well Being pada 

Muslim Penyandang Disabilitas Netra. 

2. METODE

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Creswell (2015) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian 

yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan gejala – gejala penelitian dan 

suatu fenomena yang sedang terjadi dengan cara mengajukan pertanyaan untuk 

memperoleh informasi berdasarkan pengalaman hidup individu. Model penelitian 
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yang digunakan adalah fenomenologi yaitu, suatu studi untuk memberikan 

gambaran tentang suatu arti dari pengalaman-pengalaman beberapa individu 

mengenai suatu konsep tertentu. 

Informan penelitian dipilih dengan teknik Snowball sampling. Snowball 

sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian 

dengan bantuan key-informan, dan dari key informan tersebut akan berkembang 

sesuai kriteria yang diberikan. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan 

kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel atau subjek penelitian 

(Subagyo,2006). Adapun karakteristik informan yang telah memenuhi kriteria, 

yaitu: 

Tabel 1. Data Informan 

No Informan 
Jenis 

Kelamin 
Usia Pekerjaan 

Tempat 

Tinggal 

Klasifikasi 

Disabilitas 

Netra 

1. MA Laki-laki 
± 20 

tahun 
Mahasiswa 

Jebres 

Surakarta Total Blind 

2. TW Perempuan 
± 23 

tahun 
Mahasiswi 

Nogosari 

Boyolali Total Blind 

3. RR Laki-laki 
± 23 

tahun 
Mahasiswa 

Kartasura 

Sukoharjo Total Blind 

4. FW Laki-laki 
± 21 

tahun 
Mahasiswa 

Colomadu 

Sukoharjo 
Total Blind 

5. DT Laki-laki 
± 21 

tahun 
Mahasiswa 

Gondangrejo 

Karanganyar 
Low Vision 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur Hakim (2004) menjelaskan mengenai wawancara semi terstruktur 

adalah perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

semi terstruktur dilakukan dengan pedoman atau guide interview. Wawancara 

semi terstruktur berisi topik-topik pembicaraan yang mengacu pada satu tema 

sentral yang telah disesuaikan dengan tujuan wawancara. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk memahami suatu fenomena berdasarkan pengalaman yang dialami 

informan. 
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Peneliti memakai Validasi responden dengan cara mengecek ulang data 

dengan cara menunjukkan hasil salinan verbatim wawancara beserta analisis dari 

peneliti kepada responden atau subjek penelitian Marvasti (dalam Herdiansyah, 

2015), untuk meningkatkan validasi data-data yang diperoleh dengan cara 

melakukan pengecekan, peneliti mengoreksi hasil penelitian dengan melakukan 

review mulai dari masalah, data, teknik, hingga hasilnya, reliabilitas dalam 

penelitian ini dengan cara mempelajari transkripsi hasil rekaman berulang-ulang 

sehingga mendapatkan data yang reliabilitas (Sarwono,2006). Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mengelompokkan ke 

dalam kategori, menjabarkan data yang diperoleh dan menyusun sesuai kategori 

sehingga dapat menjawab pertanyaan permasalahan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan mendiskripsikan gambaran 

mengenai keadaan psychological well being pada muslim penyandang disabilitas 

netra dan mengetahui faktor - faktor yang dapat mempengaruhi psychological well 

being pada muslim penyandang disabilitas netra. Psychological well being pada 

muslim penyandang disabilitas netra adalah suatu  kondisi seorang muslim dengan 

kecacatan pada indera penglihatan, namun memiliki sikap positif dan menerima 

keadaan pada diri sendiri, mampu membangun hubungan positif dengan orang 

lain, dapat membuat keputusan secara mandiri untuk tujuan dalam hidupnya, 

menumbuhkan dan mengatur lingkungan yang positif sesuai dengan kebutuhanya, 

berusaha untuk membuat hidup jadi lebih bermakna serta senantiasa berusaha 

mengembangkan potensi yang dimiliki agar lebih optimis dalam menghadapi 

masalah dan tekanan sosial agar terhindar dari masalah kesehatan mental seperti 

depresi dan stres berat. 

Dari keseluruhan wawancara diperoleh hasil bahwa dengan keadaan yang 

dimiliki sebagai seorang penyandang disabilitas netra subjek MA, TW, RR, FW 

dan DT menunjukkan penerimaan diri yang baik, hal tersebut ditandai dengan 

merasa menerima dan puas dengan apa yang ada pada diri mereka dalam 

menjalani  kehidupan sehingga tidak mengeluh dengan kekurangan pada indera 
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penglihatan serta tidak menyesali kejadian masa lalu yang membuat subjek 

menjadi penyandang disabilitas netra secara berlarut-larut, dan ini adalah salah 

satu pernyataan subjek yang telah memiliki penerimaan diri terhadap kondisi 

sebagai penyandang diabilitas netra. 

“..sekarang insyaALLOH nggak ada, insyaalah nggak ada.. saya ya uwes 

lah dengan keadaanku kayak gini.. yowes lah saya terima dengan baik 

mungkin takdir e ngene dan mungkin gusti ALLOH itu udah punya udah 

punya jalan yang baik untuk  saya..” (W.MA/456 - 512). 

Hal ini sesuai dengan konsep dimensi kesejahteraan psikologi menurut 

Ryff (1989), Ryff & Keyes (1995) yang menyatakan bahwa individu yang 

memiliki sikap positif terhadap dirinya ditandai dengan dapat menerima diri 

sendiri dalam hal kelebihan dan yang paling penting kekurangan dirinya serta 

memandang kegagalan dan  kekurangan yang ada pada dirinya sebagai seseuatu 

yang baik maka memiliki penerimaan diri yang tinggi. 

Dari pernyaataan subjek di atas tidak jauh berbeda dengan kempat subjek 

yang lainya dan muncul faktor dari kesejahteraan psikologi yang disampaikan 

oleh Ryff dan Singer (2008) mengenai religiusitas, dimana seseorang yang 

memiliki sitem kepercayaan terhadap Tuhan akan meningkatkan kesejahteraan 

psikologi, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi pula 

kesejahteraan psikologi seseorang karena sikap religiusitas yang tinggi akan 

menumbuhkan rasa syukur dalam menerima semua ketetapan yang telah diberikan 

Tuhan kepada hambanya serta percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Dari kelima 

subjek menjelaskan bahwa telah dapat menerima diri karena merasa takdir dari 

ALLOH suatu hal yang baik, dan kelima subjek semakin meningkatkan ibadah 

mereka kepada Alloh dengan melaksanakan perintahNya dan menjauhi 

laranganNya seperti pernyataan dari subjek RR : 

“..tidak mengeluh, dan tetap menjadi apa itu.. pejuang ALLOH ya 

walaupun kondisinya seperti ini, sebagaimanapun kondisinya kan tetap 
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menjaga apa yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya tanpa 

melanggar apa yang ditentukan oleh ALLOH..” (W.RR/988 -1006 ). 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pheng dan 

Zhang (2010) yang mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas yang memiliki 

kepercayaan religiusitas dapat menjadi faktor melawan depresi dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan psikologi sehingga memiliki kondisi kesehatan 

mental yang lebih baik lagi.  

Pada hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa subjek MA, TW, 

RR, FW dan DT memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, baik itu 

hubungan dengan keluarganya, teman-teman sesama penyandang disabilitas, 

teman-teman di jenjang perkuliahan, teman-teman dan masyarakat di lingkungan 

sekitar. Semua  subjek menjelaskan bahwa menjaga hubungan dengan cara saling 

mempercayai, tolong menolong, memberikan dan menerima segala hal dan yang 

paling penting adalah perhatian, saling memahami, menghindari berburuk sangka 

dan konflik. Hal  tersebut menunjukkan bahwa semua subjek memilii hubungan 

positif dengan orang lain dan terhindar dari perasaan kesepian atau terisolasi. 

Hal ini sesuai dengan konsep dimensi kesejahteraan psikologi  Ryff 

(1989), Ryff & Keyes (1995) menyatakan bahwa hubungan positif dengan orang 

lain adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain dengan cara yang hangat, saling mempercayai, rasa empati 

yang tinggi dan sikap tolong menolong yang kuat. Semakin tinggi kemampuan 

individu dalam menjalin hubungan positif dengan orang lain maka hal ini 

menunjukkan bahwa individu tersebut dapat mengetahui tingkat kesejahteraan 

orang lain, mampu menyayangi, memiliki sifat empati, memahami cara bergaul 

dengan baik dan paham akan konsep saling memberi dan  menerima dalam 

membangun sebuah hubungan.  

Dan ini salah satu pernyataan subjek yang memiliki hubungan positif 

dengan orang lain : 
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“..mereka itu ee ketika melihat saya sendiri langsung merespon langsung 

diajak bareng gitu.”(W.TW/671 -685) 

Dari pernyataan subjek di atas juga menunjukkan bahwa budaya juga 

sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologi, Ryff dan Singer (2008) 

menjelaskan mengenai budaya orang timur yang lebih menonjolkan budaya 

kolektif dari pada orang barat yang lebih individual, membuat dimensi hubungan 

positif  dengan orang lain lebih tinggi.  

Ryff dan Singer (2008) juga menjelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin 

dapat memberikan pengaruh pada kesejahteraan psikologi seseorang, hasil 

penelitian menunjukkan perempuan memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

membina hubungan yang positif terhadap orang lain dari pada laki-laki. Hal 

tersebut terlihat dari hasil wawancara dimana subjek TW seorang perempuan yang 

memiliki relasi terhadap orang lain yang lebih banyak dari pada ke empat subjek 

laki-laki, karena subjek aktif di organisasi, komunitas, pelatihan, sering mengikuti 

lomba dan menjadi perwakilan dari komunitas serta organisasi dipercaya menjadi 

ketua dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga serta aktif dimedia 

sosial, serta memiliki sahabat yang saling memberi dan menerima atau tolong 

menolong dan tidak malu mengajak subjek untuk nongkrong disuatu tempat 

menghabiskan waktu bersama. 

Pada hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa subjek MA, TW, 

RR, FW dan DT telah menunjukkan adanya kemandirian dalam hal menentukan 

keputusan dalam berperilaku, mengatur tingkah laku secara mandiri, berfikir dan 

bertindak dalam suatu cara tertentu dalam mengatasi tekanan sosial atau untuk 

menyelesaikan masalah, mengevaluasi diri sendiri serta melakukan aktivitas 

sehari-hari, selagi hal tersebut dapat dikerjakan sendiri. Bahkan subjek MA, TW, 

RR, dan DT memutuskan untuk kuliah di unversitas diluar kota tempat tinggal 

subjek beserta keluarga dan memutuskan untuk hidup sendiri di kos atau asrama, 

sedangkan subjek FW tetap tinggal bersama orang tua, namun jarak kampus 

subjek dengan rumah subjek juga jauh, dan untuk mobilitas subjek sudah bisa 
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mandiri karena telah belajar orientasi mobilitas sejak SD sampai SMP, berikut 

pernyataan subjek : 

“Pernah dulu di SMP kan kita diajari dari orientasi mobilitas untuk me 

apa.. berlatih kemandirian kalo kita pergi-pergi kemana mana itu kan 

juga ada pendidikannya dulu ketika saya SD sampai SMP.”(W.FW/ 1322-

1328) 

Dari pernyataan subjek di atas juga ditambahkan oleh subjek bahwa dia 

sering kemana-mana sendiri seperti ke kampus, tempat latihan judo maupun 

latihan memijat dan kegiatan organisasi, dengan jalan kaki atau menggunakan 

transportasi umum maupun online, tapi terkadang juga masih diantar oleh 

keluarga kalau tempat tersebut sangat jauh.  

 Hal ini sesuai dengan konsep dimensi kesejahteraan psikologi  Ryff 

(1989), Ryff & Keyes (1995) menyatakan bahwa orang yang memiliki 

kemandirian yang tinggi mampu dengan baik menentukan keputusan dalam 

berperilaku bagi dirinya, mengatasi dan melepaskan diri dari tekanan sosial dan 

mengevaluasi diri sendiri dengan standar yang telah ditentukan secara personal. 

Pada hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa subjek MA, TW, 

RR, FW dan DT  meskipun mendapat hambatan dalam hal mobilitas, kelima 

subjek tetap mengusahakan agar dapat menguasai lingkungan dengan baik. Usaha 

yang mereka yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan sumber-sumber 

peluang untuk mengembangkan dirinya secara kreatif, seperti ikut berperan aktif 

dalam kegiatan di masyarakat, organisasi ketunanetraan, organisasi kampus 

bahkan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan 

tambahan dari acara-acara yang diselenggarakan oleh kampus atau lingkungan 

sekitar. 

Hal ini sesuai dengan konsep dimensi kesejahteraan psikologi  Ryff 

(1989), Ryff & Keyes (1995) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki 

kemampuan penguasaan lingkungan yang baik dapat menciptakan dan memilih 

lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang diyakini serta dapat 
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memanfaatkan semua peluang yang ada dilingkungan tersebut. Individu yang 

memiliki penguasaan lingkungan yang tinggi akan dapat mengelola lingkungan 

dengan baik sesuai kompetensi yang dimiliki, mampu memanfaatkan secara baik 

dan efektif setiap kesempatan serta peluang yang ada, dan mampu melaksanakan 

kegiatan dan aktifitas lingkungan. 

Ryff dan Singer (2008) menjelaskan bahwa usia sangat berpengaruh 

kepada kesejahteraan psikologi karena semakin bertambahnya usia seseorang 

terdapat peningkatan pada dimensi penguasaan lingkungan dan kemandirian. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dijelaskan oleh subjek TW dan RR 

yang berusia 23 tahun, lebih tua dari pada 3 subjek lainya.  

Subjek TW banyak sekali mengambil peluang dan kesempatan yang 

datang dari lingkungan, dipercaya sebagai perwakilan organisasi, dan komunitas 

untuk mendatangi sebuah even sampai menjalin kerjasama dengan pihak bursa 

efek Indonesia agar menjadikan penyandang disabilitas sebagai duta pasar modal 

dan ini adalah salah satu pernyataan dari subjek TW dan subjek RR yang telah 

mandiri sejak masih duduk di sekolah dasar : 

“..kuliah bisa ikut organisasi bahkan saya bisa ikut mengerjakan suatu 

program bikin event disitu kan paling tidak kita dapat uang 

makan..”(W.TW/515 - 552). 

 “Di SMP di YKAP dulu sampe SMA sampe kuliah ini, kalo itu kan SD nya 

cuman pindah-pindah, ke jogja kemana mana..”(W.RR/253 -273). 

Dari keseluruhan wawancara diperoleh hasil bahwa menjadi penyandang 

disabilitas netra tentu saja bukanlah sebuah pilihan melainkan sebagai takdir dan 

ketetapan ALLOH. Bila dalam diri seorang penyandang tunanetra telah 

memahami hal tersebut maka kemungkinan yang terjadi adalah justru ketika 

penglihatan mereka tidak berfungsi mereka semakin termotivasi dalam menjalani 

hidup. Dalam hal tujuan hidup terungkap bahwa subjek MA, TW, RR, FW dan 

DT memiliki pandangan yang positif dalam memandang/memaknai hidup serta 

memiliki tujuan hidup untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman sebanyak 
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mungkin serta menggunakan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan agar 

bermanfaat bagi orang lain, selain itu kelima subjek juga ingin membahagiakan 

keluarga mereka dan memiliki target yang akan dicapai yang paling penting 

kelima subjek sangat mempercayai sistem ketuhanan dalam hal ini ALLOH yang 

Maha Esa yang senantiasa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik bagi 

mereka. Berikut ini salah satu pernyataan  dari subjek MA mengenai tujuan 

hidupnya  : 

“Salah satu tujuan hidup saya tu saya pengen jadi dokter jadi doctor jadi 

dosen punya apa yayasan khusus disabilitas bukan hanya untuk netra 

yang bergerak di bidang al quran..”(W.MA/2249 - 2273). 

Hal ini sesuai dengan konsep dimensi kesejahteraan psikologi  Ryff 

(1989), Ryff & Keyes (1995) yang menyatakan mengenai tujuan hidup merupakan 

suatu kemampuan seseorang dalam mencari dan menggapai tujuan hidup serta 

mengetahui arti atau makna kehidupan sehingga membuat individu memiliki 

perasaan dan tujuan yang terarah dalam hidupnya, mengetahui dengan jelas tujuan 

akhir suatu kehidupan, merasakan arti kehidupan yang terdahulu, sekarang dan 

masa depan. Individu dengan tujuan hidup yang jelas akan memiliki target 

terhadap apa yang ingin dicapai dalam hidup, percaya kepada sistem ketuhanan 

yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan dan memiliki visi dan misi 

yang jelas dalam menjalani kehidupan. 

Kelima subjek saat ini adalah mahasiswa dan mahasiswi di perguruan 

tinggi, karena mereka yakin bahwa pendidikan adalah hal yang penting, hal 

tersebut sesuai dengan Ryff dan Singer (2008) yang mengungkapkan bahwa 

tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor dari kesejahteraan psikologi, karena 

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi 

kesejahteraan psikologi yang dimiliki sehingga kemampuan dalam penerimaan 

diri, kemandirian, tujuan dalam hidup, penguasaan lingkungan dan pertumbuhan 

pribadi menjadi  baik. 

Dari keseluruhan wawancara diperoleh hasil bahwa subjek MA, TW, RR, 

FW dan DT memiliki kebutuhan akan pentingnya mengenali dan mengembangkan 
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potensi yang dimiliki oleh kelima subjek. Mereka memiliki potensi yang pada 

masing-masing subjek berusaha untuk terus dikembangkan. Pada subjek MA 

misalnya, ia memiliki potensi dalamhal agama karena subjek sampai saat ini telah 

hafal 26 juz, menjadi imam dan penceramah sekaligus motivator, subjek juga 

ingin melanjutkan pendidikan sampai S2 sehingga bisa menjadi dosen. Subjek 

TW sangat terampil dalam hal Microsoft office bahkan subjek berhasil menjadi 

juara 2 dan 3 dalam sebuah perlombaan, skill subjek juga diasah melalui pelatihan 

disuatu lembaga, selain itu subjek juga aktif diorganisasi dan komunitas bahkan 

dipercaya menjadi ketua, MC dan mewakili komunitas atau organisasi pada suatu 

acara tertentu, dan terakhir subjek saat ini selain menjadi mahaiswi subjek juga 

tinggal di asrama pondok untuk belajar agama dan menghafalkan Al-Qur’an 

sedangkan waktu lung digunakan subjek untuk menulis. 

 Subjek RR memiliki potensi dalam hal berjualan karena sampai saat ini 

subjek masih berjualan pulsa, dan subjek juga mengikuti pelatihan memijat untuk 

menambah skill serta mendapat sertifikat, sampai saat ini selain menjadi 

mahasiswa subjek juga aktif memijat orang jika diminta dan berbayar serta 

mengikuti organisasi dan aktif menulis di blog, sesekali karya tulis tersebut 

dikirimkan di penerbit. Subjek FW memiliki potensi dibidang olahraga, beberapa 

olahraga telah diikuti subjek, namun saat ini subjek lebih fokus diolahraga judo 

karena ingin mengikuti kejurnas, selain itu subjek juga mengikuti pelatihan 

memijat untuk menambah skill dan mendapatkan sertifikat, selain itu subjek ingin 

menghidupkan kembali suatu ukm di kampusnya agar dapat aktif seperti dulu 

karena saat ini ukm tersebut telah tidak aktif.  

Subjek  DT memiliki potensi dalam membaca Al-Qur’an dan sedang 

menghafalkan Al-Qur’an bahkan nanti ketika sudah lulus subjek ingin ke pondok 

dahulu fokus menghafalkan Qur’an agar menjadi hafizh Qur’an, subjek juga 

mengikuti organisasi dan mencoba untuk aktif, selain itu subjek juga 

mendapatkan beasiswa, dan subjek ingin semester depan untuk melamar seorang 

perempuan yang disukainya, subjek bahkan sudah siap untuk membangun rumah 

tangga walaupun masih kuliah, menurut subjek hal tersebut dapat meningkatkan 
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semangat dalam menempuh pendidikan. Keterampilan tersebut selalu subjek 

kembangkan melalui latihan rutin bersama teman-teman. 

Hasil dari penelitian melalui wawancara tersebut sesuai dengan konsep 

dimensi kesejahteraan psikologi  Ryff (1989), Ryff & Keyes (1995) menyatakan 

bahwa pertumbuhan atau pengembangan pribadi adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki individu untuk dapat mengenali dan mengembangkan atau menumbuhkan 

potensi yang dimiliki sehingga individu tersebut dapat berkembang sesuai dengan 

tahapan perkembangan, terbuka terhadap pengalaman baru, dan senantiasa 

memperbaiki kehidupan setiap waktu dengan peningkatan pengetahuan sesuai 

dengan kapasitas individu tersebut. 

“Kalo keluarga ya, ya mungkin keluarga mendukung aku , ya terus sering 

ee apa ya nyemangatin aku buat bisa kuliah ..”(W.DT/ 1162- 1185). 

“Sebenernya sih dari orangtua pasti lah mendukung  apalagi dalam suatu 

kebaikan..” (W.DT/ 2151-2158 ) 

Pernyataan subjek diatas juga sejalan dengan Ryff dan Singer (2008) yang 

menjelaskan bahwa dukungan sosial dari orang terdekat dapat memberikan 

pengaruh terhadap kesejahteraan psikologi karena dengan dukungan sosial dapat 

membantu perkembangan pribadi atau pertumbuhan pribadi kearah yang lebih 

positif  dan memberikan dorongan pada individu dalam mengembangkan potensi 

yang dimiliki serta menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hidup. 

 Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Harimukthi dan Dewi (2014) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang 

meningkatkan kesejahteraan psikologi karena adanya dukungan sosial berupa 

dukungan moril, informasi, emosi dan instrumental yang bersumber dari keluarga, 

teman, masyarakat, sesama penyandang disabilitas  dan kelompok.    

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kesejahteraan psikologi yang dimiliki oleh kelima subjek sudah baik 

karena dapat dilihat dari masing-masing dimensi yaitu, kelima subjek memiliki 
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penerimaan diri yang baik dengan kondisi sebagai penyandang disabilitas netra, 

kelima subjek mampu menjalin hubungan positif dengan orang lain, kelima 

subjek memiliki kemandirian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penguasaan 

lingkungan kelima subjek baik karena mampu memanfaatkan sumber-sumber 

peluang dan kesempatan yang ada di lingkungan, kelima subjek juga memiliki 

tujuan hidup dan cita-cita yang terarah serta berusaha agar bisa terlaksana, dan 

kelima subjek memiliki pertumbuhan atau pengembangan pribadi yang baik 

dengan cara mengetahui serta mengembangkan potensi-potensi yang telah 

dimiliki. 

Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi psychological well being pada 

muslim penyandang disabilitas netra yaitu faktor internal dan faktor ekstenal. 

Faktor internal meliputi klasifikasi penyandang disabilitas netra berdasarkan 

terjadinya kecacatan, usia, jenis kelamin, religiusitas. Faktor eksternal meliputi 

dukungan sosial.  

Bagi subjek penetian diharapkan agar tidak cepat puas dengan apa yang 

dimiliki saat ini sehingga masih terus perkembang kearah yang lebih positif lagi 

dan menumbuhkan motivasi untuk mencapai tujuan serta cita-cita yang 

diinginkan. Selain it uterus mengupayakan tanpa henti untuk mengembangkan 

potensi yang telah dimiliki. 

     Keluarga hendaknya selalu memberikan dukungan tanpa henti kepada 

penyandang disabilitas netra karena hal tersebut merupakan salah satu faktor 

penting dalam menunjang kesejahteraan psikologi. 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dari kriteria 

subjek penelitian sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih luas dan 

mendalam mengenai fenomena ini dan alangkah baiknya mengkombinasikan 

teknik observasi dalam pengambilan data untuk memperoleh hasil yang lebih 

mendalam dan melengkapi data wawancara. 
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